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dbaJ O ZdROwie

SZPiTaL
wieLOSPecJaLiSTycZny 

SPółka Z O. O., 
44-100 gli wi ce, ul. ko ściusz ki 1

cen tra la tel. 32 238 20 91/96, 
re je stra cja – wew. 333 oraz 784 016 816;

www.szwg.pl

Od dZia ły: l gi ne ko lo gii, Po łoż nic twa i Pa to lo gii cią ży l Fi zjo lo gii, Pa to lo gii i in ten syw nej Opie ki Me dycz nej no wo rod ka l Oku li stycz -
ny l La ryn go lo gicz ny 
PO Rad nie: l Oku li stycz na czyn na: pon.-czw. 9-14, wt. 10-18, pt. 8-13, l La ryn go lo gicz na czyn na: pon.-czw. 10-14, wt. 11-18, pt. 8-12,
l dla ko biet czyn na: pon.-czw. 9-14, wt. 11-18, pt. 8-12 l Po rad nia Pa to lo gii no wo rod ka czyn na: wto rek 14 -18, czwar tek 11-15, pt. 8-
12 l Po rad nia Lak ta cyj na tel. 501 255 345;  
PRa cOw nie: RTg, ekg, USg w go dzi nach pra cy po rad ni, 
La bO Ra TO RiUM ana Li TycZ ne czyn ne ca łą do bę; moż li wość od płat ne go wy ko na nia ba dań dla osób nie bę dą cych pa cjen ta mi Szpi ta la
SZkO ła RO dZe nia tel. 32 238 20 91/96- ter mi ny po rad i spo tkań do uzgod nie nia.

w każ dą śro dę do dys po zy cji pa cjen -
tów po zo sta je rów nież prof. wan da Ro -
ma niuk, kra jo wy kon sul tant ds. oku li -
sty ki. Za pi sy na wi zy tę od po nie dział -
ku do piąt ku, w godz. 8.00 do 9.00
oraz 13.30 do 15.00. Szcze gó ło we in -
for ma cje pod nr. 692 370 423. 

Na od dzia le dia gno zu je się i le czy
scho rze nia gór nych dróg od de cho -
wych: gar dła, krta ni, no sa, za tok
oraz uszu. Kon sul tu je się i ope ru je
do ro słych oraz dzie ci. Spe cja li ści
wy ko nu ją ope ra cje no sa i za tok
obocz nych no sa, ja my ust nej, gar dła,
krta ni i szyi. Dia gno zu ją i le czą nie -
do słuch, za wro ty gło wy, iden ty fi ku -
ją za bu rze nia od dy cha nia w cza sie
snu, le czą chra pa nie i bez dech sen -
ny jed ną z naj no wo -
cze śniej szych me -
tod, tj. me to dą ra -
d i o  c h i  r u r  -
gii. – Za le tą wy -
k o  n y  w a  n y c h
u nas za bie gów
i ope ra cji są ma ła
in wa zyj ność oraz
pre cy zja – mó wi
dr Be ata Sa dow -
nik, pre zes gli -
wic kie go szpi ta la
wie lo spe cja l i  -
stycz ne go. Pod -
kre śla, że dla
szpi ta la bar dzo li -
czy się opi nia pa -
cjen tów. – Nie mo że my
so bie dziś po zwo lić na ba ga te li zo -
wa nie tak waż nej kwe stii – do da je
dr Sa dow nik. 

Od dział la ryn go lo gicz ny ma kon -
trakt z NFZ, za rów no na le cze nie
szpi tal ne, jak i na po rad nic two czy
kon sul ta cje w ra mach przy szpi tal nej
przy chod ni. – Izba przy jęć dzia ła
u nas przez ca łą do bę, ale jest nie -
zmier nie istot ne, by pa cjen ci zgła sza -
li się do nas po uprzed niej kon sul ta -
cji u le ka rza ro dzin ne go. Oczy wi ście,
przy pad ki na głe przyj mu je my bez
wcze śniej szych kon sul ta cji

w POZ – wy ja śnia
pre zes szpi ta la. 

Szpi tal Wie lo -
spe cja li stycz ny
w 2014 ro ku roz -
po czął pro ce du ry
z m i e  r z a  j ą  c e
do uzy ska nia akre -
dy ta cji udzie la nej
przez mi ni stra
zdro wia. W Gli -
wi cach tyl ko Cen -
trum On ko lo gii
ma ta ką akre dy ta -
cję, w Pol sce – 180
s z p i  t a  l i .
Przed szpi ta lem

pra co wi te mie sią ce.
Szcze gól ne go zna cze -

nia na bie rze w nich mot to: trosz czy -
my się o Cie bie i Two ich bli skich. 

n

nZ ja ki mi scho rze nia mi tra fia ją
pa cjen ci na pań ski od dział? 

– Naj czę ściej ze scho rze nia mi no sa,
za tok oraz mig dał ków. Przyj mu je my
dzie ci kwa li fi ku ją ce się dousu nię cia po -
więk szo nych mig dał ków gar dło wych
ipod nie bien nych. Dopo rad ni na to miast,
szcze gól nie je sie nią iwio sną, zgła sza się
spo ro cho rych zostry mi sta na mi za pal -
ny mi gór nych dróg od de cho wych, tak -
że dzie ci ze sta na mi za pal ny mi uszu.
Sto sun ko wo rzad ko po ja wia ją się pa -
cjen ci zno wo two ra mi. Oczy wi ście, gdy
tak się dzie je, są przyj mo wa ni wpierw -
szej ko lej no ści i jak naj szyb ciej dia gno -
zo wa ni.
n Na od dzia le prze pro wa dza się

za bie gi ope ra cyj ne z wy ko rzy sta -
niem spe cja li stycz ne go, no wo cze -
sne go sprzę tu. 

– Prze pro wa dza my wie le za bie gów,
wtym ope ru je my rów nież po li py no sa,
a tak że wy ko nu je my te zwią za ne zprze -
wle kły mi sta na mi za pal ny mi za tok me -
to dą en do sko po wą. Me dy cy na po czy -
ni ła w tej sfe rze ogrom ne po stę py.
Cho dzi głów nie osto so wa nie no wo cze -
snej apa ra tu ry. Szpi tal po sia da tę naj now -
szej ge ne ra cji doprze pro wa dza nia ta kich
ope ra cji. Dla pa cjen ta to za bieg sto sun -
ko wo ma ło in wa zyj ny, ale przede
wszyst kim po zwa la ją cy jak naj do kład -
niej usu nąć prze wle kłe zmia ny z no sa
i za tok. Daw niej po li py czy prze ro sto -
we zmia ny no sa lub za tok usu wa no, wy -
ko nu jąc tzw. po li pek to mię. Naj czę ściej
pro wa dzo no ją wznie czu le niu miej sco -
wym. Do stęp dozmian wno sie przykla -
sycz nym wzier ni ko wa niu ist niał nie wiel -
ki, co spra wia ło, że usu nię cie zmian by -
ło nie pre cy zyj ne. Co in ne go en do sko -
pia: wpro wa dza jąc opty kę dono sa czy
za tok, wi dzi my peł ny ob raz zmian
na mo ni to rze. Dla te go sku tecz ność tej
me to dy jest znacz nie więk sza. 
n Ile trwa ta ki za bieg? 
– Mak sy mal nie dwie go dzi ny. Fa -

cho wo za bieg na zy wa się: funk cjo nal -
na en do sko po wa chi rur gia za tok przy -
no so wych, zan giel skie go FESS (Func -
tio nal En do sco pic Si nus Su ge ry). Na -
si asy sten ci, ci zwięk szym sta żem ido -
świad cze niem, szko li li się we wpro wa -
dza niu tej me to dy na kur sach w kra ju
oraz za gra ni cą. Oso bi ście by łem
na szko le niach w kli ni kach w Mo na -
chium i Pa dwie. 
nEn do sko pia jest przy jaź niej sza

dla pa cjen ta niż tra dy cyj na me to da.
Znacz nie pod no si kom fort pod czas

za bie gu, jak i po nim.
– Oczy wi ście.
nAja kie są wska za nia do wy ko -

na nia ope ra cji FESS? 
– Ge ne ral nie, stwier dze nie po li pów

no sa iza tok. Dla te go tak waż ne jest, aby
pa cjent nie ba ga te li zo wał ta kich ob ja -
wów, jak nie droż ność no sa oraz czę ste
ka ta ry i zgło sił się do ba da nia u la ryn -
go lo ga.
n Wie lu lu dzi chra pie przez

sen. I nie zda je so bie spra wy, że mo -
że to być groź ne dla or ga ni zmu. 

– Zchra pa niem ma my doczy nie nia,
od kąd ist nie je ludz kość. Do nie daw na
nie zwra ca no na ten pro blem więk szej
uwa gi. Jed nak od kil ku na stu lat me dy -
cy na, w szcze gól no ści la ryn go lo gia,
po waż nie pod cho dzi dodia gno zo wa nia
i le cze nia za bu rzeń od dy cha nia pod czas
snu. Chra pa nie jest nie tyl ko uciąż li we
dla oto cze nia, ale przede wszyst kim
współ ist nie ją ce bez de chy sen ne za gra -
ża ją na sze mu zdro wiu, a na wet ży ciu.
Czym są bez de chy? To krót kie, kil ku -,
kil ku na sto se kun do we za trzy ma nia od -
de chu, pro wa dzą ce cza sa mi do głę bo -
kich spad ków po zio mu wy sy ce nia krwi
tle nem, co mo że skut ko wać nie do tle nie -
niem mó zgu iser ca. Ta kie za bu rze nie jest
bar dzo nie bez piecz ne dla osób star szych,
a tak że dla ob cią żo nych cho ro ba mi
kar dio lo gicz ny mi (np. cho ro bą wień co -
wą). Je śli po ziom tle nu spad nie, ta ka oso -
ba mo że się na wet już nie obu dzić. 
nChra pa nie ibez de chy do ku cza -

ją też nam sa mym. 
– Tak. By wa my no to rycz nie sen ni,

nie ma my chę ci do pra cy. W związ ku
z po wyż szym, cier piąc na tę do le gli -
wość, po win ni śmy wy ko nać ba da nie
snu, czy li po li som no gra fię. Nasz od -
dział, ja ko je den z nie licz nych, wy ko -
nu je ta kie ba da nia. Pa cjent jest przyj -
mo wa ny na od dział na pod sta wie
skie ro wa nia (lub ko mer cyj nie) w go -

dzi nach wie czor nych, na po byt noc ny.
Po pod łą cze niu apa ra tu za pi sy wa ne są
w trak cie snu wszyst kie waż ne pa ra -
me try do ty czą ce chra pa nia, a przede
wszyst kim licz ba bez de chów. Na -
stęp nym eta pem jest pod ję cie de cy zji
o spo so bie ku ra cji. 
nBa da nie to tyl ko wstęp do póź -

niej sze go le cze nia.
– Tak. Są róż ne me to dy le cze nia za -

bu rzeń od dy cha nia pod czas snu. Nie in -
wa zyj ne i in wa zyj ne. Te pierw sze to
m.in. sto so wa nie róż nych pro te tycz nych
wkła dek do ust nych, za po bie ga ją cych za -
pa da niu się żu chwy i ję zy ka, a tym sa -
mym udraż nia ją cych dro gi od de cho we.
Bar dzo waż nym ele men tem le cze nia jest
wal ka z nad wa gą. Jed nak naj waż niej -
szy spo sób po stę po wa nia to le cze nie
ope ra cyj ne, a mia no wi cie usu nię cie
me cha nicz nych prze szkód w dro gach
od de cho wych. Są ni mi np. skrzy wio na
prze gro da no sa, po li py iobrzę ki aler gicz -
ne ślu zów ki no sa. Le cze nie tych scho -
rzeń po pra wia od dy cha nie, tym sa -
mym zmniej sza jąc chra pa nie i licz bę
bez de chów. Dojed ne go ze spo so bów le -
cze nia chra pa nia i bez de chów sen nych
za li cza my uvu lo pa la to pla sty kę, wy ko -
ny wa ną w na szym szpi ta lu no wą me -
to dą – ra dio chi rur gii Ce lon. Po le ga
ona naskra ca niu pod nie bie nia mięk kie -
go i ję zycz ka. Skró ce nie do pro wa dza
dozmniej sze nia chra pa nia i licz by bez -
de chów, usztyw nia jąc pod nie bie nie
mięk kie i udraż nia jąc no so gar dło. Je śli
mi mo to u pa cjen ta z du żą ilo ścią bez -
de chów nie do cho dzi dozde cy do wa nej
po pra wy, za le ca się sto so wa nie apa ra -
tu wspo ma ga ją ce go od dy cha nie, któ ry
jed nak jest już prze pi sy wa ny ido pa so -
wy wa ny przez pul mu no lo gów. Zami -
nus tej me to dy moż na uznać to, że nie
każ dy pa cjent ak cep tu je za kła da nie
ma ski nanoc oraz fakt, że mu si uży wać
jej do ży wot nio. 

LaRyngOLOgia
na europejską miarę

Roz mo wa z dR. Jac kieM iw kO, 
or dy na to rem od dzia łu la ryn go lo gii gli wic kie go szpi ta la wie lo spe cja li stycz ne go. 

O d drob nych za bie gów po pre cy zyj ne ope ra cje la ryn go -
lo gicz ne, pro wa dzo ne przez spe cja li stów z do świad cze niem.
Od dział la ryn go lo gii gli wic kie go szpi ta la wie lo spe cja li -
stycz ne go bu do wał swo ją po zy cję, szko ląc per so nel, zdo by -
wa jąc cer ty fi ka ty i po zy sku jąc no wo cze sną apa ra tu rę. Ma
do sko na le wy po sa żo ny blok ope ra cyj ny oraz kom for to we
i przy tul ne sa le z ła zien ka mi. 

Waż ne licz by 

23 – ty le łó żek ma od -
dział la ryn go lo gii; 

1446 – ty le
o s ó b
przy ję -

to na od dział w 2014 ro ku; 

1200 – to
l i cz  ba
za bie -

gów, wy ko ny wa nych co ro ku
przez spe cja li stów la ryn go lo -

gów; 


